Aanvraagformulier ‘BSO voor iedereen’
1 dagdeel per week voor kleuters van 4 tot 8 jaar

NB: eerst via www.toeslagen.nl nagaan of recht bestaat op kinderopvangtoeslag.
Dit formulier is alleen voor ouders die GÉÉN recht hebben op kinderopvangtoeslag.
Voor hulp bij het invullen van dit formulier kunt u terecht bij de Vraagwijzer in de hal van het
stadhuis, Wilhelminasingel 101, Weert. Tel: 14 0495 / 0495 575 000.
Naam kind:

Geboortedatum kind:

Adres kind:
BSN kind:

Gewenste startdatum opvang:

Naam ouder 1:

Naam ouder 2:

Adres

Adres:

Telefoonnr.:

Telefoonnr. :

E-mail:

E-mail:

BSN:

BSN:

Geboortedatum:

Geboortedatum:

Inkomen (beide) ouder(s): voeg een kopie toe van recente loonopgave en/of uitkering.
Heeft 1 ouder géén inkomen: voeg een opgave van belastingdienst toe waarop is vermeld dat een
inkomen € 0,00 is (vraag een inkomensverklaring aan bij de belastingdienst, tel 0800 0543, houdt
a.u.b uw BSN bij de hand).
Uitkering via de gemeente? Wie is uw contactpersoon:_______________________
Welke kinderopvang? omcirkel a.u.b.
Humankind

of

BSO Markant – BSO Regenboog - BSO Waterval

Verklaring >

Hoera kindercentra
IKC Leuken

door aanvrager(s) lezen en ondertekenen:

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld, zodat de gemeente Weert kan vaststellen of ik recht
heb op een kleuterplaats. De gemeente mag mijn gegevens registreren in overeenstemming met
de Wet bescherming persoonsgegevens. De gemeente mag voor het bepalen van recht op uitkering
informatie inwinnen bij andere instanties.
Ik voeg bewijsstukken met de benodigde informatie toe (kopie loonstrook/uitkering).
Ik weet dat opzettelijk verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie leidt tot strafvervolging.
Het aanvraagformulier kan samen met alle bewijsstukken ingediend worden bij de gemeente Weert
of mailen naar peuterplek@weert.nl
Ik geef veranderingen die invloed hebben op (betaling van) de opvang binnen 2 weken
door aan de kinderopvang en mw. S. Köster, gemeente Weert.
De gemeente investeert in gemeenteplekken kleuteropvang in het belang van het kind.
Voor ouders die een gemeenteplek afnemen worden gratis ouderbijeenkomsten georganiseerd.
Ik ga akkoord met het doorgeven van naam en adres van het kind aan Punt Welzijn, zodat Punt
Welzijn me kan informeren over deze ouderactiviteiten. En met het uitwisselen van de
inkomensgegevens met de kinderopvang voor het bepalen van de ouderbijdrage.
Gezien en akkoord, ouder 1

Gezien en akkoord, ouder 2

